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I. INLEIDING 

 

Het Vlaams regeerakkoord schuift de strijd tegen kinderarmoede en generatiearmoede naar voor als 
prioriteiten binnen het armoedebestrijdingsbeleid. In haar beleidsnota 2014-2019 zet Vlaams 

minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans dan ook versterkt in op gezinnen in armoede met 

jonge kinderen. 
 

Zoals Vlaams minister Jo Vandeurzen ook in zijn beleidsbrief 2014-2019 aangeeft, is het 
armoederisico beduidend groter bij eenoudergezinnen, gezinnen waar niemand werkt of waar 

slechts beperkt wordt gewerkt, werklozen en niet-actieven, laagopgeleiden, huurders, ouderen, 
alleenstaanden, en vreemdelingen van buiten de EU. Hij duidt ook aan dat in het bijzonder de 

trends van verkleuring van armoede (het armoederisicopercentage ligt bij personen die geboren zijn 

buiten de EU bijna vijf keer hoger dan bij personen die geboren zijn binnen de EU) en de gevolgen 
van armoede voor gezinnen en kinderen beleidsaandacht verdienen (de kansarmoede-index bij zeer 

jonge kinderen in het Vlaams Gewest bedroeg 11% in 2013, en kent een continue stijging sinds 
2001). Ook de toename van alleenstaande moeders met kinderen is een evolutie die opvolging 

vraagt. 

 
In 2011 gaf de provincie West-Vlaanderen een eerste kansarmoede-atlas uit. Deze werd in 2014 

geactualiseerd.  
Een kansarme buurt wordt hier gedefinieerd als een buurt waar een veelheid aan kansarmoede-

problematieken voorkomen. Deze problematieken worden in vier grote thema’s (dimensies) 
gebundeld: demografie, huisvesting, onderwijs en werkloosheid. Uit de analyse blijkt dat Zwevegem 

geen kansarme buurt heeft. Dit betekent echter niet dat er geen aandachtspunten zijn. Voor 

bepaalde dimensies zien we immers dat op onze gemeente in bepaalde buurten de drempelwaarde 
wordt overschreden. 

 
Ook in Zwevegem mogen we armoede niet tolereren. Daarom wil de gemeente en OCMW samen 

met lokale actoren de krachten bundelen om, aan de hand van analyse, acties en projecten uit te 

werken. Zoals uit dit actieplan zal blijken willen wij nog meer gaan inzetten op het voorkomen dat 
mensen in armoede en sociale uitsluiting terecht komen. 

We focussen ons hierbij op twee doelgroepen in het bijzonder, die volgens kansarmoedestudies een 
verhoogd risico lopen om in een kwetsbare leefsituatie terecht te komen: kinderen en ouderen. 
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II. ANALYSE EN CONTEXTUALISERING 
 

A. Vlaamse Armoedemonitor 2014 

www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-armoedemonitor-2014-1  
 

De Vlaamse Armoedemonitor brengt de armoedesituatie en –evolutie in Vlaanderen in kaart. Het 
bevat een schat aan cijfermateriaal.  

Zoals in de monitor ook wordt aangegeven is armoede meer dan een tekort aan inkomen. Het 

verwijst naar een geheel van onderling verbonden vormen van uitsluiting op verschillende domeinen 
van het individuele en sociale leven. Er is achterstelling op het vlak van tewerkstelling, onderwijs, 

huisvesting, gezondheid en maatschappelijke participatie. Voor elk van deze domeinen zijn 
indicatoren opgenomen in de monitor. Enkele vaststellingen: 

- 1 op de 10 Vlamingen (11%) moest in 2012 zien rond te komen met een inkomen onder de 
armoederisicodrempel. 

 

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-armoedemonitor-2014-1
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- Bijna 1 op de 3 van het totale aantal personen onder de armoederisicodrempel is 65 jaar of 
ouder. 

- Personen in eenoudergezinnen en oudere koppels lopen een hoger risico op armoede dan 
gemiddeld. 

- Werk vormt een belangrijke buffer tegen armoede. Als gekeken wordt naar de 

werkintensiteit op gezinsniveau blijkt het risico op armoede het hoogst te liggen bij leden 
van gezinnen waar niet of slechts beperkt wordt gewerkt. 

- Naast tewerkstelling beperkt ook scholing het armoederisico. 
- Het armoederisicopercentage ligt bij huurders goed drie keer hoger dan bij eigenaars. 

- Het armoederisico bij personen geboren buiten de EU ligt vier keer hoger dan bij personen 
geboren in de EU. 

- Een aanzienlijke groep gezinnen heeft problemen met het betalen van de elektriciteits- of 

gasfactuur. 
- In 2012 leefde 6% van de Vlamingen in een gezin met minstens 1 achterstallige betaling in 

het afgelopen jaar (voor huur of hypotheek, elektriciteit, water of gas of aankopen op 
afbetaling of een andere lening). 

Het percentage personen in een huishouden met achterstallen gaat de laatste jaren in 

stijgende lijn. 
- Te zware woonkosten (grens voor een te zware woonkost wordt op 40% van het 

beschikbaar huishoudinkomen gelegd) komen relatief vaker voor bij ouderen, 
alleenstaanden, leden van eenoudergezinnen, werklozen, gepensioneerden en andere niet-

actieven, leden van gezinnen met lage werkintensiteit, laaggeschoolden, huurders, de 
laagste inkomensgroep en personen geboren buiten de EU. 

- Bijna een vijfde van de Vlaamse bevolking leefde in 2012 in een huis met structurele 

gebreken aan het dak, de ramen, deuren en muren, zonder adequate verwarming, met een 
gebrek aan elementair comfort of met een gebrek aan ruimte 

- In 2012 leefde 3% van de Vlamingen in een gezin dat in het voorbije jaar minstens 1 keer 
een bezoek aan de arts of tandarts heeft moeten uitstellen omwille van financiële redenen. 

Dat komt overeen met ongeveer 190.000 personen. Ook hier scoren enkele groepen 

opvallend minder goed: leden van eenoudergezinnen, werklozen, leden van gezinnen met 
lage werkintensiteit, huurders, personen uit de laatste inkomensgroep en personen geboren 

buiten de EU. 
- In 2013 nam bijna een kwart van de volwassen Vlamingen niet deel aan culturele 

activiteiten. De niet-participatie aan cultuur ligt beduidend hoger bij ouderen en 

gepensioneerden, alleenstaanden, samenwonenden zonder kinderen, laaggeschoolden en 
personen uit de laagste inkomensgroepen. Een gelijkaardige situatie doet zich voor op het 

vlak van sportparticipatie. 
- In 2013 maakt nog steeds een kwart van de volwassen Vlamingen niet regelmatig gebruik 

van internet. Het verschil naar leeftijd is zeer groot. Bij de jongste groep gaat het om een te 
verwaarlozen aandeel, bij de oudste groep om 70%.  
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- Naar huishoudtype zijn vooral de kinderen in eenoudergezinnen er minder goed aan toe. 
Dat geldt zeker ook voor kinderen in gezinnen waar niet of slechts beperkt wordt gewerkt. 

Ook kinderen die leven in een gezin waar geen van de volwassenen minstens een diploma 
hoger secundair onderwijs heeft, kinderen in een gezin dat de eigen woning huurt en 

kinderen in een gezin waarvan minstens 1 volwassene geboren is buiten de EU, scoren 

duidelijk minder goed.  
 

 
- 11,2% van de geboorten in de periode 2011-2013 in het Vlaamse Gewest vond plaats in 

een kansarm gezin (kansarmoede-index Kind en Gezin). Deze kansarmoede-index is sterk 

toegenomen sedert 2005. 
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B. Analyse voor Zwevegem 

www.west-vlaanderen.be/socialeplanning 

www.lokalestatistieken.be 
 

Onderstaande kaart toont de wijkindeling van Zwevegem. Daar waar mogelijk worden cijfers 

meegegeven op wijkniveau. Elke wijk wordt door een dikke grijze lijn weergegeven op kaart. De 
wijknamen worden in het rood aangegeven.  

 

 
 
 

http://www.west-vlaanderen.be/socialeplanning
http://www.lokalestatistieken.be/
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Bron: Rijksregister, 01.01.2014 (*: excl. bewoners residentiële centra)  
 

Bovenstaande grafiek toont de leeftijdsverdeling van de inwoners van Zwevegem en de wijken.   
 

Belangrijk om weten is dat in de cijfers op wijkniveau, het aantal personen die in een residentiële setting 
verblijven (zoals een woonzorgcentrum) hier niet in vervat zitten. Op gemeenteniveau en 

arrondissementsniveau zitten de inwoners die in een residentiële voorziening gedomicilieerd zijn wel 

vervat.  Fusiegemeente Zwevegem telt op 01.01.2014 24.294 inwoners. Daarvan zijn er 228 inwoners 
die in een residentiële setting verblijven. Dit is vooral in Zwevegem centrum (98 gedomicilieerd in een 

residentiële setting), en in Heestert (127 gedomicilieerd in een residentiële setting) het geval. 
 

In Sint-Denijs, Moen centrum, Otegem, Kouter-Europawijk en Heestert zijn er relatief veel jongeren 

aanwezig (jonger dan 18 jaar). Daar bedraagt de groep jongeren meer dan een vijfde van het totale 
inwonersaantal.  

De 18 tot 25-jarigen zijn relatief het talrijkst aanwezig in Heestert.  
De jonge starters op de huisvestingsmarkt (26 tot 34-jarigen) zijn het meest aanwezig in Kouter-

Europawijk (13,2%) en het minst in Losschaert (8,52%) en Kreupel (8,65%).  
Zwevegem centrum is de enige wijk waar minder dan een derde van de bevolking in de leeftijdscategorie 

35 tot 59 jaar oud is.  In Kappaert en Losschaert ligt dit aandeel het hoogst. Het aandeel ouderen (60+) 

ligt het hoogst in Zwevegem centrum, waarvan opvallend veel 80-plussers ook aanwezig zijn. 3 inwoners 
op 10 van Zwevegem Centrum zijn 60-plussers, en 1 inwoner op 10 is een 80-plusser. In de wijk Kappaert 

zijn er daarentegen heel wat 60 tot 79-jarigen (23,51%), maar zeer weinig 80+ (2%). 
 

Onderstaande kaart toont het gemiddelde netto belastbaar inkomen per inwoner, op buurtniveau 

(statistische sectoren). Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner in Zwevegem bedraagt 
17.653 euro per inwoner. De gele zones zijn buurten waar minder dan 200 aangiftes zijn, waarvoor geen 

informatie beschikbaar is. De groene gebieden zijn diegene die onder het gemiddelde van de gemeente 
liggen. De blauw ingekleurde buurten zijn de buurten met een hoger gemiddeld inkomen per inwoner 

dan gemiddeld in Zwevegem. De hoogste inkomens (donker blauw) vinden we terug in he centrum van 
Zwevegem , het buitengebied van Otegem en het buitengebied van Sint-Denijs. De laagste inkomens 

vinden we eveneens in het centrum van Zwevegem, net naast de buurten met de hoogste gemiddelde 

inkomens, in het centrum van Sint-Denijs en het centrum van Heestert.  
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Kinderen 
 
Kinderarmoede is geen geïsoleerd fenomeen. De armoede waarin de kinderen leven hangt samen 
met de gezinssituatie waarin ze opgroeien. Het is een multidimensionele problematiek die zowel hun 

fysieke, mentale, cognitieve, sociale als affectieve ontwikkeling beïnvloedt. Ook hebben we vaak te 

maken met een intergenerationele overdracht van armoede, daar armoede tijdens de kinderjaren de 
kans verhoogt om ook later als volwassene in armoede terecht te komen. Op die manier ontstaat 

sociale ongelijkheid en wordt deze ook in stand gehouden.  
 

Type gezin 
De meeste kinderen die onder de armoedegrens leven, leven in een eenoudergezin of in een gezin met 

drie of meer kinderen. 

 

 

Bron: Rijksregister, 01.01.2014 (% berekend tov het aantal gezinnen met kinderen) 
 

Bovenstaande grafiek geeft de evolutie weer van het aantal en aandeel eenoudergezinnen (blauwe kleur), 
alsook de evolutie van het aantal en aandeel gezinnen met minstens 3 kinderen (rode kleur). 

De lijnen op de grafiek geven de aantallen weer (linkeras). De balkjes geven de aandelen weer 
(percentages op de rechtse as).  

Het aantal en aandeel gezinnen met minstens 3 kinderen kent een dalende trend, terwijl het aantal en 

aandeel eenoudergezinnen eerder een stijgende trend kent.  
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Bron: Rijksregister, 01.01.2014 

 
De gemiddelde gezinsgrootte in Zwevegem bedraagt 2,45 personen per gezin (bron: Rijksregister, 

01.01.2014). Zwevegem centrum kent veel kleinere huishoudens. Heestert, Kreupel, Otegem en Sint-

Denijs hebben relatief gezien meer grotere gezinnen.  
30% van de huishoudens zijn gezinnen met kinderen (kinderen van 0 tot 19 jaar) in fusiegemeente 

Zwevegem. Dit is een procentpunt meer dan gemiddeld in het arrondissement Kortrijk. 10% van deze 
gezinnen met kinderen zijn eenoudergezinnen. In het arrondissement Kortrijk is dit 13%.  

Otegem en Sint-Denijs zijn de wijken met het grootste aandeel gezinnen met kinderen. Zwevegem 

centrum telt het laagste aandeel. Het grootste aandeel eenoudergezinnen vinden we terug in Losschaert. 
Het kleinste aandeel in Kappaert en Heestert.  
 

 

 
Bron: Rijksregister, 01.01.2014 (eenoudergezinnen berekend tov gezinnen met kinderen) 
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Onderstaande grafiek is afkomstig van het Centrum voor Sociaal Beleid. Het betreft een onderzoek van 

voor 2013 (Kroatië staat nog niet op de grafiek). We zien voor elk land in de EU hoe groot het aandeel 
kinderen is dat ofwel een alleenstaande moeder heeft of een moeder die niet afkomstig is van 

de EU. 

 
 

Aandeel kinderen in gezin met moeder van niet-EU afkomst of alleenstaande moeder 

 
 
De gele balkjes geven het aandeel weer ten opzichte van het totaal aantal kinderen. De blauwe balkjes 

zijn de kinderen die leven in armoede. We zien dat in België ongeveer 30% van alle kinderen een 

alleenstaande moeder heeft of een moeder die niet uit een EU-land afkomstig is.  
Wanneer bekeken wordt naar de kinderen die in een arm gezin wonen, zien we dat bijna 70% van 

deze kinderen een alleenstaande moeder hebben ofwel een moeder hebben die niet uit een EU-land 
afkomstig is.  

Het wonen in een eenoudergezin of een vreemde afkomst (buiten EU) zijn bijgevolg risicofactoren die 

op een kwetsbare situatie kunnen duiden.  
Op onderstaande kaart is te zien welke buurten (statistische sectoren) het hoogste aandeel 

eenoudergezinnen tellen. Wat in het geel en groen ingekleurd is, zijn waarden die onder het 
gemiddelde van fusiegemeente Zwevegem liggen. De blauwe buurten zijn buurten die een aandeel 

boven het gemiddelde hebben.   
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Een tweede risicofactor betreft het hebben van een moeder die niet uit een EU-land afkomstig is. 
Rekening houdend met de beschikbare informatie hebben we dit vertaald naar het aandeel 0 tot 12-

jarigen die niet de EU-nationaliteit hadden bij geboorte.  Hier zien we enkel buurten uit deelgemeente 
Zwevegem in het donkerblauw. 1 buurt uit Heestert ligt ook boven het gemiddelde van fusiegemeente 

Zwevegem.   
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Een indicator om kwetsbaarheid te meten is het feit of men geniet van een voorkeursregeling in de 

ziekteverzekering. Deze wordt automatisch toegekend en houdt rekening met de inkomens van de 
personen. Ook de personen ten laste genieten van deze voorkeursregeling.  

Wat Zwevegem betreft zien we dat  2,5% van de 0 tot 4-jarigen van een voorkeursregeling in de 

ziekteverzekering geniet. Bij de 5 tot 9-jarigen is dat 4,32%. Bij de 10 tot 14-jarigen is dit 5% en bij 
de 15 tot 19-jarigen zien we dat 6,6% van een verhoogde tegemoetkoming geniet.  
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Bron: KSZ, 2013 

 
 

 
 In 2014 zijn er 615 kinderen jonger dan 2,5 jaar in Zwevegem, wat een stijging in de laatste tien 

jaar betekent. Er zijn 940 kleuters (2,5 tot 5 jaar), wat ook een stijging is t.o.v. 2004. 

Bij de lagere schoolkinderen zien we een daling t.o.v. tien jaar geleden, evenals bij de jongeren. 
 

Vlaamse kinderarmoedebarometer bundelt 7 indicatoren die een beeld geven van de spreiding van 

het kinderarmoederisico over de Vlaamse gemeenten. De cijfers voor Zwevegem zien er als volgt uit: 
1. het aantal personen met voorkeursregeling in de ziekteverzekering van 0 tot en met 4 jaar 

ten opzichte van het aantal inwoners van 0 tot en met 4 jaar: 2,34% 
2. het aantal eenoudergezinnen met kinderen van 0 tot en met 3 jaar ten opzichte van het 

totaal aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 3 jaar: 5,36% 
3. de kansarmoede-index van Kind & Gezin: 2,29% 

4. de onderwijs kansarmoede indicator voor het kleuteronderwijs: 0,31% 

5. het aantal begunstigden van het leefloon (categorie gezinslast) samengeteld met het aantal 
begunstigden equivalent-leefloon (categorie gezinslast) ten opzichte van het aantal 

huishoudens met kinderen van 0 tot en met 17 jaar: 0,22% 
6. het aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 2 jaar waarbij de referentiepersoon in 

het huishouden en, indien aanwezig, diens partner niet werken ten opzichte van het totaal 

aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 2 jaar: 4,88%  
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7. het aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 3 jaar waarbij één of beide ouders 

niet de EU-nationaliteit bezitten ten opzichte van het totaal aantal huishoudens met kinderen 
van 0 tot en met 3 jaar: 2,80% 

Gemeenten die voor een indicator een hoge score halen, krijgen een risicoscore 1 op de indicator in 
kwestie. De som van risicoscores voor alle indicatoren vormt de kinderarmoedebarometer van een 

gemeente. Gemeenten met een kinderarmoedebarometer van vier of meer komen in aanmerking 

voor een subsidie voor lokale kinderarmoedebestrijding.  

De score voor Zwevegem is nul, m.a.w. kunnen wij ook geen beroep doen op subsidie. 

Desondanks houden we de vinger aan de pols en blijven we waakzaam. Bepaalde cijfers 

en risicofactoren vragen toch onze bijzondere aandacht. 

 

 
Leeftijd van de kinderen 

Het armoederisico ligt in het algemeen gevoelig hoger bij de jongste kinderen.  
 1.555 kinderen op onze gemeente zijn jonger dan 6 jaar. 

 
Werkloosheid 

Het armoederisico is kleiner voor kinderen wiens ouders werken. 

 

 100 personen jonger dan 25 jaar zijn werkloos, 224 personen tussen de 25 en 50 jaar en 

170 ouder dan 50 jaar.  

In 4,88% van de huishoudens met kinderen van 0-2 jaar zijn beide ouders werkloos.   
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Onderwijs 
 

Sociale ongelijkheid start al vanaf de kleuterklas (figuur 1). 
 Gemiddeld gaat zowat 16% van de Vlaamse 2,5- á 3-jarigen niet naar de kleuterschool.  

 Voor kindjes van wie de moeder enkel lager of lager secundair onderwijs heeft genoten, ligt dat 

percentage gevoelig hoger. Bij kleuters van een Zuid-Europese nationaliteit (Maghrebijnse) bedraagt 

de niet-participatie zelf 36% (maar dat heeft meer te maken met de lage beroepsstatus van hun 

ouders dan met hun nationaliteit; 54% van de vaders en 80% van de moeders van deze kleuters 
hebben geen werk). 

 Ook kinderen van alleenstaande moeders gaan minder vaak naar het kleuteronderwijs. 

 Uit onderzoek1 blijkt dat kinderen die later starten met de kleuterschool, tegen het einde ervan meer 

schoolse vertraging hebben opgelopen. 
 

 

  

                                                           
1 LOSO: Longitudinaal Onderzoek Secundair Onderwijs. Jan Van Damme 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Figuur 1: Niet- participatie aan het 
kleuteronderwijs op 2,5-3 jaar (%) volgens 
diploma moeder, geslacht, nationaliteit en 

gezinssituatie

volgens diploma moeder geslacht nationaliteit gezinssituatie
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Deze sociale ongelijkheid tekent zich verder af in het lager onderwijs (figuur 2a en 2b) 
 Al in het eerste leerjaar is de kans op vertraging tienmaal groter bij kinderen van laaggeschoolde 

ouders dan bij kinderen van hooggeschoolden. 

 Ook kinderen van alleenstaande ouders blijken in het lager onderwijs (veel) meer kans te hebben op 

vertraging.  
 De doorverwijzing naar buitengewoon onderwijs blijkt eveneens zeer sterk sociaal bepaald te zijn. 

Ook hier is het zo dat de verschillen naar nationaliteit meer te maken hebben met de sociale 

achtergrond van de allochtone gezinnen dan met de nationaliteit op zich. 
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Figuur 2a. Schoolse vertraging in het eerste en 
het zesde leerjaar lager onderwijs (%) volgens 

diploma moeder, geslacht, nationaliteit en 
gezinssituatie.
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Figuur 2b. Doorverwijzing naar het 
buitengewoon lager onderwijs (%) volgens 
diploma moeder, geslacht, nationaliteit en 

gezinssituatie.
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De ‘onderwijs kansarmoede indicator’ (OKI) geeft kansarmoede bij leerlingen weer, en is gebaseerd 
op vier criteria:  

• het opleidingsniveau van de moeder is hoogstens lager secundair onderwijs,  
• de leerling komt in aanmerking voor een schooltoelage,  

• gezinstaal verschilt van de onderwijstaal,  

• de leerling woont in een buurt met zeer hoog percentage 15-jarigen met 2 jaar schoolse 
vertraging.  

 
In deze analyse worden de indicatoren bekeken, behalve de indicator ‘schoolse achterstand op 

buurtniveau’. Dit betreft geen indicator op individueel niveau, waardoor we deze indicator niet 
gebruiken.  

 

 

Bron: Departement Onderwijs, 2012-2013 

 
 

Wanneer we de verschillende indicatoren bekijken, zien we dat 4% van de kinderen die in 

fusiegemeente Zwevegem wonen en die school lopen in het gewoon lager onderwijs (onafhankelijk 
van de vestigingsplaats van de school) thuis geen Nederlands praten. In het arrondissement Kortrijk 

is dit 11% (invloed van grensgemeenten!). In de wijken zien we dat dit aandeel het hoogst ligt in 
Zwevegem centrum (8%) en het laagst in Kappaert (1%) en Otegem (1%).  

 
Het aandeel kinderen (wonend in fusiegemeente Zwevegem en in het gewoon basisonderwijs) 

waarvan dat de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft, bedraagt 13%. In het 

arrondissement Kortrijk ligt dit aandeel eveneens veel hoger, met 19%. Wat de wijken betreft vinden 
we het laagste aandeel in Heestert (4%) terug en het hoogste aandeel in Sint-Denijs (19%). 

 
Het aandeel kinderen dat een schooltoelage ontvangt bedraagt 16% in fusiegemeente Zwevegem. 

Ook voor deze indicator is het aandeel in het arrondissement hoger (20%). Heestert heeft het laagste 

aandeel van alle wijken, Sint-Denijs het hoogste aandeel.  
 

Algemeen beschouwd zien we dat Heestert vrij goed scoort op vlak van deze kansarmoede-indicatoren 
en Sint-Denijs vrij hoge percentages heeft.  
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Bron: Departement Onderwijs, 2012-2013 
 

12,4% van de kinderen die in fusiegemeente Zwevegem wonen en school lopen in het gewoon lager 

onderwijs hebben minstens 1 jaar schoolse vertraging. Dit is de rode lijn op bovenstaande grafiek. 

Een blauwe balk boven de rode lijn betekent dat het aandeel in deze wijk hoger ligt dan gemiddeld in 
de fusiegemeente, een balk onder de lijn betekent dat het aandeel onder het gemiddelde van de 

fusiegemeente ligt. De laagste aandelen vinden we terug in Otegem en Heestert. Het hoogste aandeel 
in Zwevegem centrum.  

 
 

 

 
Bron: Departement Onderwijs, 2012-2013 
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In het gewoon secundair onderwijs zijn er 2% van de leerlingen die thuis geen Nederlands spreken. 

Merk op dat dit aandeel hoger ligt in het lager onderwijs en mogelijks op een stijgende trend kan 
wijzen.  

19% van de jongeren in fusiegemeente Zwevegem hebben een moeder die geen diploma secundair 
onderwijs heeft. Hier zien we een aandeel dat hoger ligt in het gewoon secundair dan in het gewoon 

lager onderwijs. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat moeders van kinderen in het 

gewoon secundair onderwijs gemiddeld ouder zijn dan moeder van kinderen in het gewoon lager 
onderwijs en dat hoe jonger een vrouw, hoe groter de kans dat ze een diploma secundair onderwijs 

zullen hebben (toenemende belang van een diploma secundair onderwijs bij vrouwen). 
24% van de jongeren uit het gewoon secundair onderwijs ontvangt een schooltoelage. Ook hier zien 

we een hoger aandeel dan in het gewoon basisonderwijs.  In het arrondissement Kortrijk ligt elke 
indicator hoger dan gemiddeld in Zwevegem.  

 

Het aandeel jongeren dat thuis geen Nederlands spreekt ligt het laagst in Kappaert (geen enkel kind 
spreekt thuis een andere taal dan het Nederlands). In Kouter-Europawijk ligt dit aandeel het hoogst 

(5%). 
 

Het aandeel jongeren dat een moeder heeft zonder diploma secundair onderwijs ligt het laagst in 

Kreupel (6%) en het hoogst in Moen centrum (31%) en Kouter-Europawijk (29%).  
 

Het aandeel jongeren dat een schooltoelage ontvangt ligt het hoogst in Kouter Europawijk (35%) en 
Moen centrum (31%).  

 
Over het algemeen kunnen we stellen dat we de hoogste aandelen terugvinden in Kouter-Europawijk 

en Moen centrum. De laagste aandelen zijn terug te vinden in Zwevegem-Knokke en Kreupel.  
 

 

 
Bron: Departement Onderwijs, 2012-2013 
 

Bovenstaande grafiek geeft de schoolse vertraging weer in het gewoon secundair onderwijs. Omdat 
het aandeel jongeren dat 1 jaar vertraging opgelopen heeft al relatief groot is, wordt minstens 2 jaar 

als drempel gehanteerd. 3,96% van de jongeren (wonend in fusiegemeente Zwevegem) in het 
gewoon secundair onderwijs heeft minstens 2 jaar schoolse vertraging opgelopen. In het 

arrondissement Kortrijk ligt dit gemiddeld iets hoger (4,3%).  

De rode lijn op de grafiek stelt het gemiddelde van de fusiegemeente voor. Een balkje onder deze lijn 
betekent dat dit onder het gemiddelde van de fusiegemeente ligt. Een balkje boven deze lijn betekent 

dat het boven het gemiddelde van de fusiegemeente ligt.  
In Sint-Denijs en Kappaert liggen deze aandelen het laagst. In Heestert en Zwevegem-Knokke liggen 

deze aandelen het hoogst.   
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Ouderen 
 

 
Bron: Rijksregister, op 01/01 an het jaar 
 

Bovenstaande grafiek geeft het aantal en aandeel 65+ en 80+ weer. De lijnen geven de aantallen weer 
(linkeras). De balkjes geven de aandelen weer (rechteras). Er is een duidelijke stijgende trend voor zowel 

het aantal als het aandeel ouderen (60+ en 80+). 

 

 
Berekend tov het aantal huishoudens waarvan de referentiepersoon van het gezin zich in die 

leeftijdscategorie bevindt. 
Bron: Rijksregister, 01.01.2014 

 

Een kwart van de huishoudens bestaat uit een alleenstaand persoon in Zwevegem. Dit is minder dan 
gemiddeld in het arrondissement. Alleenstaanden vinden we vooral terug in de jongste 

leeftijdscategorie (< 25 jaar) en de oudste leeftijdscategorie (80+). 
 

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%
Totaal

<25 jaar

25-39 jaar

40-59 jaar

60-79 jaar

80+
58,46

2.540

25,54

Arr. Kortrijk

1.034

45,39

6.073

24,00

9.817

21,27

11.624

33,53

6.975

60,06

35.523

29,60

727

18,04

839

29,52

539

Zwevegem

49

35,77

386

19,17
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 Alleenstaande ouderen 

 Voorkeursregeling in de ziekteverzekering 

 Cijfers ouderenbehoeftenonderzoek  

- Eenzaamheidsgevoelens 
- Potentieel hulpnetwerk 

 

 
*: excl. bewoners residentiële centra 
Bron: Rijksregister, 01.01.2014 
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Bovenstaande grafiek geeft het aandeel ouderen weer. Wat de wijken betreft, daar worden 

residentiële bewoners niet meegeteld (bv. ouderen die gedomicilieerd zijn in een woonzorgcentrum). 
Een woonzorgcentrum in een wijk kan een groot verschil opleveren, dus worden zij niet meegeteld. 

Op gemeenteniveau en arrondissementsniveau worden ze wel meegeteld, omdat ze wel degelijk tot 
de bevolking behoren. 

Fusiegemeente Zwevegem telt 25% ouderen. Dit is iets minder dan gemiddeld in het arrondissement 

Kortrijk.  
Zwevegem Centrum telt het grootste aandeel ouderen, maar opvallend is hier vooral de grote groep  

80+. Ook Kappaert en Zwevegem-Knokke hebben een groot aandeel ouderen. Het kleinste aandeel 
vinden we terug in Otegem.  

 
 

 
Berekend tov het aantal huishoudens met de referentiepersoon in de betreffende leeftijdscategorie. 
Bron: Rijksregister, 01.01.2014 

 
Bovenstaande grafiek geeft het aandeel alleenstaande ouderen weer (berekend tov het totaal aantal 

huishoudens). 30% van de huishoudens met een referentiepersoon van 60 tot 79 jaar bestaat uit een 
alleenstaand persoon in fusiegemeente Zwevegem. Dit aandeel ligt hoger in het arrondissement 

Kortrijk. 58% van de huishoudens met een referentiepersoon dat minstens 80 jaar oud is, bestaat uit 

een alleenstaand persoon. Ook hier ligt dit aandeel iets hoger in het arrondissement Kortrijk. 
 

Het hoogste aandeel 60 tot 79-jarigen vinden we terug in Zwevegem centrum en Losschaert. Ook in 
Sint-Denijs en Moen centrum bedraagt het aandeel minstens 30%. In de andere wijken ligt het 

aandeel tussen de 23 en 25%. Enkel Kouter-Europawijk zweeft daar tussen met 28%.  

Het aandeel alleenstaande 80+ ligt het hoogst in Moen centrum en Zwevegem centrum. Het laagste 
aandeel vinden we terug in Kappaert.  

 
Onderstaande kaarten geven het aantal ouderen weer (kaarten in de blauwe tinten), per buurt. De 

kaarten met geel-groen-blauwe tinten geven de aandelen weer.  
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Bron: KSZ, 2013 

 
Een indicator om kwetsbaarheid te meten is het feit of men geniet van een voorkeursregeling in de 

ziekteverzekering. Deze wordt automatisch toegekend en houdt rekening met de inkomens van de 
personen. Ook de personen ten laste genieten van deze voorkeursregeling.  

11,6% van de 60 tot 64-jarigen genieten van een voorkeursregeling in de ziekteverzekering. Dit 
aandeel wordt groter naarmate men ouder wordt. Dit kan verklaard worden door het toenemend 

aantal weduwen/weduwnaren naarmate men ouder wordt.   
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Ouderenbehoeftenonderzoek (VUB, Provincie West-Vlaanderen en Zwevegem – 2004) 

476 60-plussers bevraagd. 
 

Om eenzaamheid te meten ligt de nadruk op het verschil tussen wat iemand wenst op vlak van 

intimiteit en interpersoonlijke affectie, en wat iemand heeft op dat vlak. Hoe groter dat verschil, hoe 
groter de eenzaamheid. Aan de hand van 6 vragen maakt men een schaal op, die de 

eenzaamheidsgevoelens weergeeft.  
 

We zien vooral een groot verschil tussen de ouderen die geen en matige eenzaamheidsgevoelens 
ervaren. Het aandeel ouderen met ernstige eenzaamheidsgevoelens ligt rond de 10%, voor elke 

leeftijdscategorie. Het aandeel ouderen dat geen eenzaamheidsgevoelens heeft, bedraagt 51,3% bij 

de 60 tot 69-jarigen. Dit aandeel daalt sterk tot 36,5% bij de 70 tot 79-jarigen en 36,2% bij de 80+.  
 

 
Bron: ouderenbehoeftenonderzoek Zwevegem, 2004 
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Bron: ouderenbehoeftenonderzoek Zwevegem, 2004 
 

 
Een andere vraag in het onderzoek bevroeg het potentieel  Alvast positief is het feit dat geen enkele 

oudere aangaf op niemand beroep te kunnen doen. Alle ouderen kunnen dus op iemand rekenen 
indien nodig.  

De belangrijkste personen waar ouderen beroep op kunnen doen zijn de partner (63,2%), de 

zoon/dochter (respectievelijk 54,2% en 61,9%) of de schoonkinderen (ruim 40%).   
Een derde van de ouderen geeft aan beroep te kunnen doen op de kleinkinderen. 37,2% van de 

ouderen geeft aan beroep te kunnen doen op hun broer of zus. 
Dat een goede buur belangrijker is dan een verre vriend blijkt zeker het geval voor ouderen: slechts 

25,4% van de ouderen kan beroep doen op een vriend, terwijl 43,7% van de ouderen beroep kan 

doen op een buur.  
Daarnaast geldt voor ruim een kwart van de ouderen dat ze op een ander familielid beroep kunnen 

doen.  
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Huisvesting 
 

 Energiearmoede 

 Oude woongelegenheden 

 Huurder/eigenaar 

 Wooninstabiliteit 

 

 

 
Bron: VREG, 2013 
 

In Zwevegem waren er in 2013 111 actieve budgetmeters voor elektriciteit en 57 budgetmeters voor 

gas.  Er werden 57 LAC-dossiers behandeld omtrent elektriciteit en 38 omtrent gas. 
 

Budgetmeters: Gezinnen waarvan het contract werd opgezegd door hun commerciële leverancier 
wegens wanbetaling, worden verder beleverd door de netbeheerder. Als ze ook bij de netbeheerder 

hun facturen niet correct betalen, plaatst de netbeheerder een budgetmeter. Een gezin kan dan pas 

energie verbruiken als ze eerst hun budgetmeterkaart gaan opladen in een OCMW of in het 
klantenkantoor van de netbeheerder. Ze betalen dan een bedrag dat op de kaart gezet wordt. Als ze 

de kaart in de meter stoppen, kunnen ze de vooraf betaalde energie verbruiken. Als het gezin geen 
schulden meer heeft bij de netbeheerder en een contract ondertekent met een commerciële 

leverancier, dan wordt de budgetmeter terug uitgeschakeld. 
 

LAC staat voor Lokale AdviesCommissie. Dat is een commissie samengesteld door vertegenwoordigers 

van het OCMW en van de netbeheerder. De netbeheerder kan het dossier van een klant doorsturen 
om op de LAC-zitting te bespreken. Officieel wordt een dossier doorgestuurd naar de LAC met de 

vraag tot afsluiting maar in de praktijk zoekt men een oplossing voor gezinnen met energieschulden. 
De gezinnen zelf worden ook uitgenodigd op de LAC-zitting zodat ze hun situatie kunnen uitleggen. 

Ze mogen zich ook laten vertegenwoordigen. 

 
 

Zwevegem

Budgetmeters 111

LAC-dossier 57

Budgetmeters 57

LAC-dossier 38

Elektriciteit

Gas

2013
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Bron: Kadaster, 2014 

 
Bovenstaande grafiek geeft de ouderdom van de woning weer: ofwel het bouwjaar ofwel het jaar van 

een grondige renovatie. De oudste woningen vinden we terug in Sint-Denijs en Kouter-Europawijk: 
meer dan de helft van de woningen dateert van voor 1960. Losschaert en Kreupel zijn 2 wijken waar 

het aandeel woningen van voor 1960 het laagst ligt. In Zwevegem centrum, Kreupel, Losschaert en 

Otegem vinden we het grootste aandeel recente bebouwing (na 1980). 
 

 

 
Bron: Rijksregister, 01.01.2014 en Kadaster, 2014. 
 



ACTIEPLAN ARMOEDE 

 

 

33 
 

Bovenstaande grafiek geeft weer welke huishoudens eigenaar zijn van hun woning en welke 

huishoudens geen eigenaar zijn van hun woning. In fusiegemeente Zwevegem is 74,2% van de 
huishoudens eigenaar van de woning. In het arrondissement Kortrijk ligt dit aandeel iets lager.  

Het aandeel eigenaars ligt het hoogst in Heestert en Kappaert. Het aandeel eigenaars ligt het laagst 
in Losschaert.  

 

 

 
Bron: Rijksregister, 01.01.2014 en 01.01.2013. 

 
Om de wooninstabiliteit te bekijken, bekijken we de inwoners op 01.01.2014 en of deze personen ook 

op 01.01.2013 op hetzelfde adres woonden. In fusiegemeente Zwevegem woonde 6,1% van de 
inwoners op 01.01.2014 op een ander adres dan op 01.01.2013. Dit wordt gevisualiseerd door de 

rode lijn op de grafiek. Balkjes boven de rode lijn hebben een hogere wooninstabiliteit dan gemiddeld 

in de fusiegemeente. Balkjes onder de rode lijn, een lagere wooninstabiliteit. 
Buurten waar veel verhuisd wordt zijn vaak kwetsbare buurten: waar veel verhuisd wordt, is het 

sociaal netwerk niet zo sterk en er wordt minder vaak geïnvesteerd in woningen waar veel verhuisd 
wordt.  

  

 
 

  



ACTIEPLAN ARMOEDE 

 

 

34 
 

Kansarmoedeanalyse Zwevegem 
www.west-vlaanderen.be/socialeplanning 
 

 

 
Om te bepalen of een buurt al dan niet als kwetsbaar kan aangeduid worden, worden de buurten 

die op 3 of 4 dimensies (demografie, huisvesting, onderwijs en werkloosheid) de drempelwaarden 

hebben overschreden als kansarm weerhouden. Buurten die 0, 1 of 2 keer een 
drempeloverschrijding kennen, worden als niet-kansarm beschouwd. 
 Zwevegem heeft geen kansarme buurt. We stellen echter wel vast dat er in Zwevegem twee 

buurten (binnen de wijken Losschaert en Centrum) op 2 dimensies de drempelwaarde 
overschrijden, en één buurt (in Heestert) op 1 dimensie. Het betreft de dimensies huisvesting, 

onderwijs en werkloosheid. 
  

http://www.west-vlaanderen.be/socialeplanning
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De dimensie huisvesting omvat volgende 3 indicatoren: huurders 35-59 jaar, huurders 60-plus en 

wooninstabiliteit (verhuisbewegingen). De kaart toont de buurten die de drempel voor huisvesting 
overschrijden. 
 Zwevegem kende in 2010 drie buurten met een drempeloverschrijding voor huisvesting 

(binnen de wijken Losschaert, Centrum en Kreupel). In 2013 is de drempeloverschrijding verdwenen 
voor de buurt binnen wijk Kreupel. Maar toch nog 1.453 huishoudens wonen in Zwevegem in een 

buurt (Losschaert en Centrum) die de drempelwaarde voor de dimensie huisvesting overstijgt. Dit is 
goed voor 14,71% van alle Zwevegemse huishoudens. 
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Voor de dimensie onderwijs werden volgende 3 indicatoren gebruikt: het percentage leerlingen met 

schoolse vertraging in het lager, het percentage leerlingen met schoolse vertraging in het secundair 
onderwijs, het percentage leerlingen dat buitengewoon onderwijs volgt.  

De kaart toont de buurten die de drempel voor onderwijs overschrijden. 
 Zwevegem kende in 2010 drie buurten met een drempeloverschrijding voor onderwijs 

(binnen de wijken Kouter, Zwevegem-Knokke en Heestert). In 2013 is de drempeloverschrijding 
verdwenen voor deze buurten, maar nieuw binnen de wijk Centrum en een andere buurt in 

Heestert. 6,07% van alle Zwevegemse leerlingen woont in een buurt die de drempelwaarde voor de 
dimensie onderwijs overstijgt. Het betreft 264 kinderen/jongeren.  
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De variabele ‘laaggeschoolde werkzoekenden’ wordt gebruikt als indicator voor de dimensie 
werkloosheid.  
 Terwijl Zwevegem in 2010 nog drie buurten met een drempeloverschrijding voor 

werkloosheid kende (binnen de wijken Losschaert, Kouter-Europawijk en Otegem), is dit in 2013 
nog enkel de buurt binnen de Losschaert. 8,96% van de Zwevegemse werkzoekenden woont in 

deze buurt. 

 

Samengevat:  
 Zwevegem kent geen kansarme buurt, maar er zijn wel aandachtsbuurten als we 

thematisch kijken. Voor de dimensie huisvesting zijn dit een buurt in wijk Losschaert en 

een buurt in Zwevegem-Centrum, voor de dimensie onderwijs is dit de buurt in 
Zwevegem-Centrum en een buurt in Heestert, en voor werkloosheid is dit de buurt in 

wijk Losschaert.  
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In de kansarmoede-atlas is ook een doelgroepenanalyse opgenomen, met name voor de 
doelgroep kinderen/jongeren (0-19 jaar) en voor de doelgroep 60-plussers. 

 
 

 
De dimensie om buurten met een verhoogde kans op kwetsbare jongeren te detecteren omvat zes 

indicatoren: leerlingen met schoolse vertraging in het lager onderwijs, leerlingen met schoolse 
vertraging in het secundair onderwijs, leerlingen uit het buitengewoon onderwijs, kansarme 

geboortes, wooninstabiliteit, eenoudergezinnen.  
 

 In Zwevegem is er geen enkele buurt die de drempelwaarde voor verhoogde kans op 

kwetsbare jongeren overschrijdt. 
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Binnen de kansarmoedeatlas wordt de dimensie om buurten met een verhoogde kans op kwetsbare 

ouderen te detecteren gevormd door volgende drie indicatoren: wooninstabiliteit 60-plussers, 
huurders appartementen 60-plussers, gescheiden 60-plussers.  

 

 De kaart toont dat dezelfde buurten als in 2010 ook nog in 2013 de drempel voor 

kwetsbare ouderen overschrijden: de buurt in wijk Losschaert en de buurt in 
Zwevegem-Centrum. 16,08% (=964) van de Zwevegemse 60-plussers woont in deze 

buurten.  

6,7% (=65) van de 60-plussers binnen deze buurten is gescheiden. Er zijn in deze buurten 37 

gezinshoofden ouder dan 60 jaar die verhuisd zijn tussen 1/1/2012 en 1/1/2013. Binnen deze 
kwetsbare buurten voor ouderen tellen we 139 gezinshoofden ouder dan 60 jaar die als huurder 

wonen in een appartement.  
 

Meerdere onderzoeken wijzen uit dat ouderen een grotere kans lopen om in armoede te moeten 
leven. Meerdere factoren spelen hier een rol. 

1. Het beperkter inkomen. We verwijzen 

hierbij ook naar het behoeftenonderzoek 
bij ouderen, die in 2004 ook plaatsvond in 

Zwevegem, en waarbij 36% van de 
Zwevegemse ouderen aangaf eerder 

moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen 

met hun inkomen. 
 

 
2. De gezinssamenstelling. Door hun hogere leeftijd hebben ouderen een grotere kans om 

alleen komen te staan. Vooral alleenstaande vrouwen zijn een bijzonder kwetsbare groep.  

3. Gezondheid. De uitgaven voor gezondheid stijgen aanzienlijk vanaf 65 jaar. Komt daarbij 
dat ouderen vaak niet weten waar zij recht op hebben of waar ze terecht kunnen voor 

zorgverlening en informatie.  

rondkomen met inkomen

eerder 
gemakkelijk

37%

zeer gemakkelijk
6%

zeer moeilijk
5%

moeilijk
9%

eerder moeilijk
22%

gemakkelijk
21%
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C. Contextualisering 

 
Met voorgaande cijfers werd een beeld geschetst van de situatie in Zwevegem. 

Met deze schets zijn we vervolgens aan de slag gegaan. We gingen op zoek naar bevestiging en 

duiding van de gegevens, en naar al wie binnen onze gemeente werkt rond (kans)armoede. 
In deze optiek organiseerden we op 4 juni 2014 een inspiratienamiddag rond het concept ‘Brede 

School’ en armoede. Met een veertigtal mensen uit verschillende sectoren werd gebrainstormd rond het 
concept en het thema, en dit leverde heel wat ideeën en suggesties op. 

Een traject en aanpak van actieplan voor Zwevegem werden vervolgens uitgetekend, en op 20 juni 

2015 volgde een netwerkevenement “samen pakken we armoede in Zwevegem aan”. In werkgroepen 
wisselden een 80-tal mensen hun ervaringen en ideeën uit, en werd gezocht hoe men de krachten 

verder kon bundelen binnen concrete acties en projecten. Een heus netwerk (zie verder) kwam tot 
stand en er werden concrete voorstellen gedaan naar de lokale besturen.  

 
Dit actieplan is dan ook het resultaat van verschillende overlegmomenten. Voorstellen werden getoetst, 

concrete acties werden eraan gelinkt en budget werd voorzien. Concreet in de zin van realistisch, lokale 

impact en haalbaar, en gedragen door de werkgroep. 
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III. NETWERK 

 
Dit actieplan kwam tot stand dankzij de medewerking van verschillende partners: organisaties, 

medewerkers, vrijwilligers en inwoners van onze gemeente. En ook voor de uitvoering en de opvolging 
van dit actieplan werden reeds engagementen met verschillende van hen aangegaan. Zwevegem kent 

ook een rijk verenigingsleven. De ontmoeting- en overlegmomenten in het kader van de opmaak van 
dit actieplan maakten ons dit ook duidelijk. 

Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid + aangesloten organisaties (zie bijlage), Auxilia, Charity for 

flandes, Culturele raad + aangesloten organisaties (zie bijlage), Curieus, Eigen Haard, Huis van het 
Kind en partners, Internationale Beweging ATD Vierde Wereld Kortrijk, Jeugdraad + aangesloten 

organisaties (zie bijlage), Lions Club, Logo Leieland, Lokaal Overleg Kinderopvang + aangesloten 
organisaties (zie bijlage), Lokaal Steunpunt Thuiszorg + aangesloten organisaties (zie bijlage), Noord-

Zuidraad + aangesloten organisaties (zie bijlage), Ouderenadviesraad + aangesloten organisaties (zie 

bijlage), Provincie West-Vlaanderen-Dienst Welzijn en Dienst Sociale Planning, Samenlevingsopbouw 
West-Vlaanderen, Sportraad + aangesloten organisaties (zie bijlage), tAlternatief, Welzijnszorg,… 

Deze lijst is niet limitatief en zal dan ook verder groeien…  
 

Met bijzondere dank aan… voor hun inbreng en inzet op de inspiratienamiddag en het 

netwerkevenement: Andy, An, Ann, Ann, Annemarie, Bart, Bart, Carine, Cathy, Chantal, Charlotte, 
Chris, Christiane, Danielle, Diana, Dirk, Dominique, Dominique, Dominique, Eliane, Eline, Els, Erwin, 

Evelien, Evelyne, Frank, Frank, Fransiska, Gregoire, Hans, Hedwig, Hilde, Ignaas, Ignace, Isabelle, Jan, 
Jean-Pierre, Jef, Jennifer, Jo, Johan, Johan, Johan, Johan, Joke, Jozef, Jozefien, Kaat, Katrien, Koen, 

Kris, Lieve, Lieven, Lieven, Linda, Luc, Luc, Marc, Marc, Marijke, Marianne, Maurice, Mie, Mieke, Mieke, 
Monique, Myriam, Nadia, Nadine, Nadine, Nancy, Noël, Palmer, Patrick, Piet, Renee, Roos, Sabine, 

Sabine, Sammy, Sem, Sonja, Stéphanie, Stefaan, Stefaan, Steffi, Stijn, Tabitha, Tine, Twiggy, Valerie, 

Veerle, Veerle, Veerle, Veerle, Véronique, Vico, Victoire, Yves. 
 

 
 

IV. DOELSTELLING VAN HET ACTIEPLAN 

 
We willen armoede in Zwevegem VOORKOMEN en AANPAKKEN. We geven hieraan gestalte met 
concrete projecten en acties, gedragen door verschillende partners. 

We beogen bij alle projecten en acties die we opzetten de kwetsbare groepen inzake armoederisico: 

- 65-plussers (17% bevindt zich onder de armoedegrens) 

- Gezinnen met minstens één 65-plusser (20%) 

- Eenoudergezinnen (22%) 

- Werklozen (27%) 

- Andere niet-actieven (19%) 

- Gezinsleden in gezinnen met zeer lage of lage werkintensiteit (48% en 30%) 

- Laaggeschoolden (19%) 

- Huurders (24%) 

- Personen geboren buiten de EU (35%) 

En focussen in het bijzonder op de zeer jonge kinderen en de 80+-ers. 
We leerden uit de ontmoetingsmomenten dat er reeds heel wat gebeurt binnen en door instanties 

en organisaties op Zwevegem. 
De acties die volgen zijn nieuwe acties, waarbij een bijzondere impuls wenselijk is vanuit de lokale 

besturen.   
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V. PROJECTEN/ACTIES 

 
Actie/project: PAMPERBANK 

Omschrijving 
Verzamelen van luieroverschotten en herverdelen. 

www.depamperbank.be. 

 

Doelgroep 
Gezinnen met een beperkt inkomen.  

Toeleiding via OCMW en Kind en Gezin. 

 

Wat willen we bereiken met het project - doelstelling 
Duwtje in de rug voor gezinnen met een beperkt inkomen. 
We starten met een pamperbank. Na evaluatie, bekijken we de mogelijkheid om hieraan eventueel 

een ruilhoek kledij/speelgoed of sociale kruidenier te koppelen, gedragen door de doelgroep (sociaal 

engagement – ruilwinkeltje openhouden) 

 

Partners en trekker 
Trekker = Huis van het Kind 

OCMW en Gemeente 
Inzamelpunten: scholen, opvangvoorzieningen, Kind en Gezin/Kind en Preventie 

Vrijwilligers  

 

Termijn 
Start: werkgroep binnen Huis van het Kind om het project uit te werken start in 2015 

Duur: blijvend 

 

Budget 

Startbudget 2015: 500 euro. Na evaluatie verder te bepalen. 

 

Bemerkingen, randvoorwaarden,… 

www.depamperbank.be. 
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Actie/project: HUISWERKBEGELEIDING 

Omschrijving 
Kinderen begeleiden bij hun huiswerk. 
Hierbij werken met een schoolcode.  

Vorming met ervaringsdeskundige. 

 

Doelgroep 
Kinderen met leermoeilijkheden en waarvan de ouders niet in staat zijn om op eigen kracht hun kind 
bij te staan. 

Aanmelding gebeurt via de scholen (SES (sociaal-economische staat)-criteria – GOK (gelijke  

onderwijskansen)) en via dienst thuisbegeleiding. 

 

Partners en trekker 
T.o.v. ouder(s)  
 ontlasten van zorgen: 

- huiswerk in orde 
- boekentas in orde 

- materialen voorzien 
 ouder(s) begeleiden om structuur te vinden rond huiswerk (taak voor dienst thuisbegeleiding) 

- afspraken 

- tijdstip 

- plaats 
T.o.v. kind: kind vaardig maken om zelfstandig zijn/haar huiswerk te doen. 

Netwerk opbouwen, vriendschappen, activiteiten…  

 

Wie zie je als partners binnen dit project? En wie zie je hierbij als trekker? 
Huis van het Kind = trekker 

Scholen 

- aanbrengen van doelgroep 
- huiswerkklassen als thuis niet kan 

Vrijwilligers  
- studenten onderwijs 

- Auxilia  

Gezinnen Steunen Gezinnen 
CAW Zuid-West-Vlaanderen 

Groep Ubuntu 

OCMW en Gemeente 

 

Termijn 
Start: werkgroep binnen Huis van het Kind om het project uit te werken start in 2015 

Duur: blijvend 

 

Budget 
Startbudget 2015: 500 euro. Na evaluatie verder te bepalen. 

Moet gratis zijn voor de doelgroep. 

 

Bemerkingen, randvoorwaarden,… 
Trekker is Huis van het Kind, als belangrijk samenwerkingsplatform – zorgt ook voor regelmatig 
overleg. 

Eventueel kijken voor ‘neutraal terrein’, zodat confrontatie met andere problematieken in gezin 

minder is. Locatie in school of in buurt (buurtcomité). 
Niet dwingend, niet aanvallend overkomen t.o.v. ouder - als school doorverwijzend en 

ondersteunend 
Vermijden dat vrijwilliger thuisbegeleiding overneemt. 

Vermijden dat vrijwilliger wordt afgeschrikt en afhaakt. 
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Engageren van vrijwilligers: 
- flyers verspreiden in de buurt, in de jeugdbewegingen, in de boekentassen, naar studenten 

onderwijs 
- infoavond/panelgesprek opzetten, waarbij enthousiaste huiswerkbegeleiders getuigen 

- zorgen voor beperkte workload, principe ‘vele handen maken lichter werk’ 
Inzetten op goede begeleiding van de betrokken vrijwilligers  rol voor een coördinator vanuit 

gemeente en OCMW. 
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Actie/project: LETS Zwevegem 

Omschrijving 
LETS = Local Exchange Trading System 
Een ruil-netwerk dat verloopt volgens een zeer eenvoudig en handig ‘eenheden’-systeem dat 

centraal wordt beheerd. Een kring waarbinnen mensen met elkaar spullen, tijd, diensten en kennis 
uitwisselen op een geheel vrijwillige basis. 

www.letsvlaanderen.be 

 

Doelgroep 

Iedereen kan deel uitmaken van een Lets-kring. 

 

Wat willen we bereiken met het project - doelstelling 

Veel mensen vinden in LETS een sociaal netwerk terug. Anderzijds biedt LETS een voordeel in 
natura: door je eigen inzet kunnen een aantal zaken goedkoper of gratis. Dit kan gekaderd worden 

binnen buurtwerking.  
Mensen raken uit hun isolement, ondernemen plannen, wisselen kennis uit, en nemen actiever hun 

leven in eigen handen... 

 

Partners en trekker 
OCMW = trekker 
Vzw Lets Vlaanderen 

Groep Ubuntu 
Vrijwilligers 

De meeste Lets werken met peters en meters. Zij voorzien nieuwe leden van de nodige informatie… 

 

Termijn 
Start: 2017 

Duur: blijvend 

 

Budget 

Startbudget 2017: 500 euro. Na evaluatie verder te bepalen. 

 

Bemerkingen, randvoorwaarden,… 

Starten met infomoment voor geïnteresseerden 

  

http://www.letsvlaanderen.be/
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Actie/project: GERICHT INFORMEREN VAN KANSENGEZINNEN 

Omschrijving 
Kansengezinnen krijgen gerichte informatie over de diensten en toelagen waar men beroep kan op 

doen, eventueel gekoppeld aan een huisbezoek.  

 

Doelgroep 

Kansengezinnen. 

 

Wat willen we bereiken met het project - doelstelling 
Cijfergegevens geven aan dat de doelgroep een zeer kwetsbare groep is.  
Via rechtstreeks contact de informatie over diensten en toelagen bij hen brengen; en daarbij via de 

rechtenverkenner onderzoeken waar ze recht op hebben.  

 

Partners en trekker 
Huis van het Kind = trekker 
Scholen 

Gemeente 
OCMW 

Kind en Gezin 

CLB 
CAW 

Gezinnen Steunen Gezinnen 

Groep Ubuntu 

 

Termijn 
Start: werkgroep binnen Huis van het Kind om het project uit te werken start in 2015 

Duur: blijvend  

 

Budget 

Startbudget 2015: 500 euro. Na evaluatie verder te bepalen. 

 

Bemerkingen, randvoorwaarden,… 
Er zijn reeds verschillende kanalen om deze doelgroep te bereiken:  

- kan geïntegreerd worden bij bestaande bezoeken vanuit partners  
- via reeds bestaande initiatieven (cfr. geboortepakket, gratis pak vuilniszakken voor grote 

gezinnen,…). 

Kan gekoppeld worden aan infocampagne en bekendmaking Huis van het Kind (o.a. website, flyer, 
facebookpagina,…) 

Professionele medewerker nodig. 
Doelgroep kan verder worden uitgebreid. 

Bijzondere aandacht voor allochtone gezinnen. 
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Actie/project: GEZINNEN STEUNEN GEZINNEN 

Omschrijving 
Wekelijks krijgen een aantal gezinnen die zelf kinderen hebben in de eerste leerjaren 
basisonderwijs, een kindje op bezoek dat meer kans heeft op schoolse problemen. Dit kindje kan bij 

hen al spelend zijn woordenschat uitbreiden, nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe vriendjes maken, 
zijn leefwereld verruimen,... 

Meer info: www.gezinnensteunengezinnen.be 

 

Doelgroep 
De klemtoon ligt op de kinderen maar ook de ouders kunnen ervaringen uitwisselen omtrent 

opvoeden, elkaar de weg wijzen,... Zo wordt ook het sociale netwerk van de gezinnen versterkt. 

 

Wat willen we bereiken met het project - doelstelling 
Met dit initiatief wil men de kansen van kinderen uit het eerste leerjaar een duwtje in de rug geven.  

In samenspraak met de gemeenten, scholen, OCMW wil men met dit laagdrempelig project bruggen 
bouwen tussen gezinnen uit kansengroepen (“gesteunde gezinnen”) en gezinnen die bereid zijn hen 

te ondersteunen (“zorggezinnen”). 

 

Partners en trekker 
Huis van het Kind = trekker 
Gezinsbond 

Scholen 
Gemeente 

OCMW 

 

Termijn 
Start: werkgroep binnen Huis van het Kind reeds gestart in 2015 

Duur: blijvend 

 

Budget 

Gemeentelijke tussenkomst van 3.000 euro. 

 

Bemerkingen, randvoorwaarden,… 
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Actie/project: ZORGNETWERK 

Omschrijving 
Nauw samenwerkingsverband die aanvullende diensten aanbiedt bij kwetsbare mensen. 
Een netwerkcoördinator (1) stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. 

Vrijwilligers (2) ondersteunen kwetsbare ouderen, en merken zo ook verborgen noden op tijdens 
bezoekjes, kookactiviteiten, ontmoeting of allerlei kleine (zorg)taken (bv. vervoer, boodschappen, 

kleine klusjes zoals was ophangen,...). De vrijwilligers verwijzen, waar mogelijk, door naar de 

passende dienst (3) of de netwerkcoördinator. 

 

Doelgroep 

Kwetsbare ouderen. 

 

Wat willen we bereiken met het project - doelstelling 
Ondersteuning van kwetsbare ouderen in hun thuissituatie.  

Voorkomen van vereenzaming. 

 

Partners en trekker 
OCMW = trekker 

Netwerkcoördinator (vanuit lokaal bestuur) 

Gemeente 
Vrijwilligers 

Lokale actoren en organisaties/diensten 
Samenlevingsopbouw 

Groep Ubuntu 

 

Termijn 
Start: 2017 

Duur: blijvend 

 

Budget 
Startbudget 2017: 500 euro. Na evaluatie verder te bepalen. 

Lidgeld voor gebruikers 

 

Bemerkingen, randvoorwaarden,… 
Meenemen in dit verhaal: 

- vervoer 

- vrijwilligersdatabank 

Alle deelgemeenten. 
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Actie/project: VRIJWILLIGERSWERKING 

Omschrijving 
Vraag en aanbod vrijwilligerswerk afstemmen.  
Vrijwilligerswerk promoten, ondersteunen en coördineren. 

Vrijwilligers als schakel om toegankelijkheid van gezondheid, sport, cultuur, welzijn te verhogen. 
Vrijwilligers worden vooral ingezet om naar de (kwetsbare) burgers toe te gaan in plaats dat de 

burgers naar de zorg moeten komen.  De vrijwilligers worden ingezet naar alle mogelijke 

doelgroepen en niet gefocust op kinderen en ouderen.  
De vrijwilligers hebben een heel belangrijke signaalfunctie naar de voorzieningen en naar het lokaal 

beleid. 

 

Doelgroep 

Vrijwilligers, ook vrijwilligers die nog niet actief zijn in verenigingen, die nog niet geëngageerd zijn. 

Diensten en organisaties 

 

Wat willen we bereiken met het project - doelstelling 
Aanbod aan openstaande vrijwilligersopdrachten en kandidaat-vrijwilligers worden in één databank 
bijgehouden, opgevolgd en gelinkt. Nog veel meer burgers worden vrijwilliger. 

Samen met de kandidaat-vrijwilliger wordt gezocht waar hij/zij zich wil/kan voor inzetten. 

Betrokkene krijgt de nodige begeleiding en heeft een duidelijk aanspreekpunt. Er wordt 
geïnvesteerd in ‘deskundigheidsbevordering’ (privacy respecteren, zelf zicht hebben op volledige 

aanbod in gemeente enz…) en er wordt voorzien in verzekering, vormingsaanbod en ontmoeting. 

 

Partners en trekker 

Trekker: OCMW en gemeente  
(kandidaat)vrijwilligers 

Lokale actoren en organisaties/diensten 

Groep Ubuntu 

 

Termijn 
Start: 2016 

Duur: blijvend 

 

Budget 

Startbudget 2016: 500 euro. Na evaluatie verder te bepalen. 

 

Bemerkingen, randvoorwaarden,… 
Meenemen in dit verhaal: 

- vervoer 
- zorgnetwerk 

Alle deelgemeenten. 
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Actie/project: KERSTFEEST 

Omschrijving 

Kerstfeest organiseren. 

 

Doelgroep 
Iedereen welkom. 

Onderscheid qua kostprijs. 

 

Wat willen we bereiken met het project - doelstelling 
Dat mensen buiten komen en contact hebben met anderen.  

Dat ze dit ‘feest’ ook kunnen meemaken. 

 

Partners en trekker 
Charity for Flandes vzw = trekker 
OCMW  

Gemeente 
Food4All 

Groep Ubuntu 

 

Termijn 
Start: 26/12/2015 eerste feest 

Duur: jaarlijks 

 

Budget 

2015: 1.000 euro. Na evaluatie verder te bepalen. 

 

Bemerkingen, randvoorwaarden,… 
Nodige aandacht voor bekendmaking (o.a. via flyers) 

Randvoorwaarde: kijken voor vervoerdienst. 
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Actie/project: UITLEENDIENST VOOR GEREEDSCHAP EN DOE-HET-ZELF-MATERIAAL 

Omschrijving 

Uitleendienst voor gereedschap en doe-het-zelf-materiaal 

 

Doelgroep 

Mensen die gekend zijn bij het OCMW 

 

Wat willen we bereiken met het project - doelstelling 
In de uitleendienst kunnen personen terecht voor gereedschap en materiaal, zodat ze tegen een 

lage kostprijs hun huis of tuin zelf kunnen onderhouden, kleine klusjes kunnen doen, een 

moestuintje aanleggen,... 

 

Partners en trekker 
tAlternatief = trekker 

OCMW  
Gemeente 

Groep Ubuntu 
het Tuinspoor 

Charity for Flandes  

Tuincentra, landbouwers, zelfstandigen,… 

Kringloopwinkel 

 

Termijn 
Start: 2016 

Duur: blijvend 

 

Budget 
Startbudget 2016: 500 euro. Na evaluatie verder te bepalen. 

Huurprijs voor gebruiker 

 

Bemerkingen, randvoorwaarden,… 
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Actie/project:  HUISVUILZAKKEN PER STUK 

  

Omschrijving 

Mogelijkheid om huisvuilzakken per stuk aan te kopen in het Gemeentepunt en op de bIbus. 

 

Doelgroep 

Mensen die gekend zijn bij het OCMW 

 

Wat willen we bereiken met het project - doelstelling 
Een ganse pak vuilniszakken in één keer aankopen betekent voor deze mensen een hele hap uit hun 
budget. 

Op deze manier voorkomen we ook sluikstorten en dat vuilnis te lang blijft liggen. 

 

Partners en trekker 
Gemeente = trekker 

OCMW  

 

Termijn 
Start: 2016 

Duur: blijvend 

 

Budget 

- 

 

Bemerkingen, randvoorwaarden,… 

- 
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Actie/project: FIETSVERHUUR 

Omschrijving 

Verhuren van fietsen.  

 

Doelgroep 

Doelgroepwerknemers ‘tAlternatief, cliënten Ubuntu, cliënten OCMW. 

 

Wat willen we bereiken met het project - doelstelling 
Promoten fietsgebruik. Oplossing bieden voor mensen die (tijdelijk) geen fiets hebben. Werken aan 

mobiliteit. 

Tewerkstelling (onderhoud fietsen). 

 

Partners en trekker 
tAlternatief = trekker 

Gemeente en OCMW 
PWA 

Groep Ubuntu 
Vzw De Poort 

Logo Leieland 

 

Termijn 
Start: 2016 

Duur: blijvend 

 

Budget 

Startbudget 2016: 500 euro. Na evaluatie verder te bepalen. 

 

Bemerkingen, randvoorwaarden,… 
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Actie/project: GEZOND (T)HUIS 

Omschrijving 
Project rond gezond binnenmilieu met volgende acties: 

- tentoonstelling in het Gemeentepunt 
- demowoning ‘gezond (t)huis’ 

- workshop voor opvangvoorzieningen 

- communicatie via Infopunt, website, folders, flyers,…  

 

Doelgroep 

Iedereen, met specifieke aandacht voor de kwetsbare doelgroepen. 

 

Wat willen we bereiken met het project - doelstelling 
Door kennis te verbeteren over bepaalde milieu- en gezondheidsrisico’s en het risicobewustzijn te 

verhogen kunnen we vaardigheden versterken zodat betrokkene zichzelf kan beschermen tegen 

milieu- en gezondheidsproblemen. 

 

Partners en trekker 
- gemeente = trekker 

- OCMW 
- Eigen Haard 

- Logo Leieland 
- Energiesnoeiers 

- Groep Ubuntu 

- tAlternatief en de Kringloopwinkel 

- adviesraden, verenigingen en organisaties/diensten 

 

Termijn 
Start: 1 november 2015 

Duur: maand november  

 

Budget 
Budget binnen werkingsbudget betrokken diensten 

Gratis voor gebruikers 

 

Bemerkingen, randvoorwaarden,… 
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Actie/project: AANSPREEKPUNT ZELFSTANDIGEN IN PROBLEMEN 

Omschrijving 

Ondersteunen van zelfstandigen in problemen. 

 

Doelgroep 

Zelfstandigen. 

 

Wat willen we bereiken met het project - doelstelling 

Voorkomen dat men in armoede belandt. 

 

Partners en trekker 

OCMW = trekker 

Dyzo vzw 

 

Termijn 
Start: 2016 

Duur: blijvend 

 

Budget 

Nog te bepalen. 

 

Bemerkingen, randvoorwaarden,… 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Budget: 
Voor voormelde initiatieven wordt telkens een startbudget voorzien. Vervolgens wordt de actie of 

het project geëvalueerd en wordt het budget voor de daaropvolgende jaren bepaald. 
Deze uitgave wordt benomen van het voorziene gemeentebudget: BI 090900 AR 615390 AC 

8.2.2.01. 

Indien bij de actie gemeente of OCMW geen trekker is, kan het bedrag met een toelage 
overgemaakt worden aan de trekker. 
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Algemeen: 
- Belangrijke rol van lokale besturen en betrokken adviesraden op het vlak van  

 bekendmaking en sensibilisering 

 netwerking 

 coördinatie 

 Gemeente en OCMW nemen deze rol op. 

- Oproep voor vrijwilligers. 
 Nood aan een coördinator binnen het lokaal bestuur. Deze coördinator wordt aangesteld 

in 2016. Budget: gezamenlijk gemeente en OCMW. 

 
Aangehaalde ideeën, maar werden in de werkgroepen niet verder geconcretiseerd: 

- Weggeefplein voor kindermateriaal 

- Sociale kruidenierswinkel (voedseloverschottenwinkel, particulier, laatavondopening) 
- Koffietafel op wijkniveau, open voor iedereen, met aanwezigheid van verschillende 

hulpverleners 
- Kinderoppasdienst voor probleemgezinnen, met aangepaste tarieven 

- I.k.v. vereenzaming: vrijwilligers die aan huis gaan (cfr. buurtwerking Otegem) 

- Geestelijke gezondheidszorg toegankelijker maken 
- Publiek maken wat er bestaat aan flankerende maatregelen en drempelverlagend klimaat 

scheppen (huisvesting en energie) 
- Voedselpakketten anders bekijken 

- Workshop koken en recepten 
- Wijkgezondheidscentrum 

- Inloophuis 

- Buurthuiswerking/buurtresto uitbouwen – gebouw ter beschikking stellen als 
ontmoetingsplaats 

- OC’s gebruiken om mensen samen te brengen (laten openhouden door vrijwilligers) 
- Vanuit gemeente alle mensen die op pensioen gaan aanspreken (via bedrijven) 

- Meldpunt voor problemen (voor gezinnen, personen in eenzaamheid,…) 

- Vervoer en mobiliteit bij ouderen 
- Promoten buurtwerking  

- Vervoer en mobiliteit – samenwerking met belbus – tijdig aanvragen bij vervoersdiensten 
- Carpooling. 

- Een keer gratis naar het containerpark voor mensen gekend bij OCMW. 
- Repaircafé 

- Gebruik van dienstwagens 

- Aandacht voor verhuis van rand gemeente naar centrum gemeente (integratie in de buurt) 
- Aandachtspunt: niet iedereen heeft de kennis van PC 

- Soepkar in bepaalde buurten 
- Samenwerking met wijkagent 

- Aandacht eigenheid wijken 

Deze ideeën werden niet prioritair binnen de verschillende werkgroepen uitgewerkt. We halen ze 
wel aan binnen dit actieplan en houden er ook rekening mee om deze terug op te pikken i.k.v. 
opportuniteiten in de komende jaren.  
 

Opvolging 
De opvolging zal gebeuren door: 

- de werkgroepen 

- de stuurgroep 
- jaarlijkse feedback in oktober naar de betrokken adviesraden en de aanwezigen 

netwerkevenement 20 juni 2015 
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BIJLAGE 

 

Organisatie Adviesorgaan 

Agehacho Sportraad 

AKABE Jeugdraad 

Andersvalidenzorg Heestert Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

Apothekersvereniging Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

Atletiek Zwevegem vzw Sportraad 

Azymuth Zwevegemse Concertvereniging Adviesraad voor cultuurbeleid 

Baby Hof Lokaal Overleg Kinderopvang 

Badminton Kapa  Sportraad 

Badminton Otegem Sportraad 

Badmintonclub DZ99 Sportraad 

Baloe Lokaal Overleg Kinderopvang 

Bekaert Seniorenclub - 50+ zwemclub Sportraad 

Beweging.net Otegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

Beweging.net Sint-Denijs Adviesraad voor cultuurbeleid 

Beweging.net Zwevegem 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/ 
Adviesraad voor cultuurbeleid 

Bond Moyson (verpleging) Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

Broederlijk delen NoordZuid Adviesraad 

Buurtwerking Otegem Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

CAW Zuid-West-Vlaanderen Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

Chiro Heestert Jeugdraad 

Chiro Moen Jeugdraad 

Chiro Otegem Jeugdraad 

Chiro Sint-Denijs Jeugdraad 

Chirojongens Zwevegem Jeugdraad 

Chiromeisjes Zwevegem Jeugdraad 

Christ Hope International NoordZuid Adviesraad 

CLB Groeninge Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

Culturele Centrale Zwevegem 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/ 
Adviesraad voor cultuurbeleid/NoordZuid Adviesraad 

Culturele en Heemkundige Kring Amantine 
Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

Culturele en Heemkundige Kring Mulnis Moen Adviesraad voor cultuurbeleid 

Curiosa 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/ 
Adviesraad voor cultuurbeleid 

Davidsfonds Heestert Adviesraad voor cultuurbeleid 

Davidsfonds Otegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

Davidsfonds Sint-Denijs Adviesraad voor cultuurbeleid 

Davidsfonds Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

Davoz Zwevegem Sportraad 

De Andere Spellenbende Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

De Bosvriendjes Lokaal Overleg Kinderopvang 

De Branding vzw Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

De Engelenhoeve Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

De Haerne Club Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

De kinderen van Flores NoordZuid Adviesraad 

De Rozesmijters Sportraad 

De Sportvrienden  Sportraad 

De Sportvrienden Moen Sportraad 

De Straatzangers Otegem Sportraad 
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De Vlaamse zangers Moen Sportraad 

De vooruitstrevende duif Sportraad 

De Waterhoekstappers Heestert Sportraad 

De Zwaantjes Sportraad 

De Zythosfielosoofen Adviesraad voor cultuurbeleid 

Derde Dinsdag Senioren Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

DMW Bond Moyson 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/ 
Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

DMW CM 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/ 
Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

DMW Liberale Mutualiteit 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/Lokaal 
Steunpunt Thuiszorg 

DMW Onafhankelijk ziekenfonds Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

Duikersclub Actina Sportraad 

Familiehulp Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

Familiezorg West-Vlaanderen 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/ 
Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

FC Sparta Heestert Sportraad 

Feestcomité Kappaert Adviesraad voor cultuurbeleid 

Feestcomité Zwevegem-Centrum Adviesraad voor cultuurbeleid 

Felies Lokaal Overleg Kinderopvang 

Femma Heestert  
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/ 
Adviesraad voor cultuurbeleid 

Femma Zwevegem Centrum 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/ 
Adviesraad voor cultuurbeleid 

Femma Zwevegem Kappaert 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/ 
Adviesraad voor cultuurbeleid 

Fietsersbond Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

Filatel Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

Food4All 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/ 
NoordZuid Adviesraad 

Gemeenschapsonderwijs Zwevegem Lokaal Overleg Kinderopvang 

Gemeentescholen Zwevegem Lokaal Overleg Kinderopvang 

Gezinsbond gewest Kortrijk Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

Gezinsbond Heestert 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/ 
Lokaal Overleg Kinderopvang 

Gezinsbond Kinderoppasdienst Lokaal Overleg Kinderopvang 

Gezinsbond Otegem Lokaal Overleg Kinderopvang 

Gezinsbond Sint Denijs Lokaal Overleg Kinderopvang 

Gezinsbond Zwevegem 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/ 
Adviesraad voor cultuurbeleid 

Gezinszorg Bond Moyson Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

Grassjotters Sportraad 

Honden de Wilskracht Heestert Sportraad 

Huisartsenkring Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

Ijzervast Heestert Sportraad 

Jiu Jutsu Sportraad 

Judoclub Zwevegem Sportraad 

KAJ Moen Jeugdraad 

KAJ Zwevegem Jeugdraad 

Kappaert Koor Sint-Jozef Arbeider Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

Karateclub Waku-kan Sportraad 

Kind & Gezin Lokaal Overleg Kinderopvang 
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Kind en Preventie Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

Kinderboerderij 't Herreke Jeugdraad 

Kindervolksdansgroep Canteclaer Jeugdraad 

Klakkeboem Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

KLJ Heestert Jeugdraad 

Kon. Biljartclub Met Moed Vooruit Sportraad 

Kon. Gilde St.Sebastiaan Heestert Sportraad 

Kon. GTC Zwevegem Sportraad 

Kon. Handbooggilde St.Sebastiaan St. Denijs Sportraad 

Kon. Hoop op Toekomst Zwevegem Sportraad 

Kon. Maatschappij De Dijkbreukelingen Sportraad 

Kon. Morgenzang Heestert Sportraad 

Kon. Sobeka Kanoclub Sportraad 

Kon. Verenigde Zangers St.-Denijs Sportraad 

Kon. Vissersclub de Verenigde Bliekers Moen Sportraad 

Kon. Vissersclub Immer geduld Sportraad 

Kon. Vlaamse Blauwkoppen Zwevegem Sportraad 

Kon. WC Otegem Boven Sportraad 

Kon. Wielerclub De Sportvrienden St.-Denijs Sportraad 

Koninklijk Deugd en Vreugd Heestert Adviesraad voor cultuurbeleid 

Koninklijk Mariakoor Heestert Adviesraad voor cultuurbeleid 

Koninklijk Sint-Amanduskoor Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

Koninklijk Sint-Dionysiuskoor Sint-Denijs Adviesraad voor cultuurbeleid 

Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert Adviesraad voor cultuurbeleid 

Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden Sint-
Denijs Adviesraad voor cultuurbeleid 

Koninklijke Muziekvereniging De Ware Vrienden 
Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

Koninklijke Sobeka Fotoclub Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

Krierecrossers Sportraad 

Kring van Kinesisten Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

Kring Zelfst.Verpleegk.ZWVl  
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid /  
Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

KSA Zwevegem  Jeugdraad 

KVLV Heestert Adviesraad voor cultuurbeleid 

KVLV Moen Adviesraad voor cultuurbeleid 

KVLV Otegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

KVLV Sint-Denijs Adviesraad voor cultuurbeleid 

KVLV Zwevegem 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/ 
Adviesraad voor cultuurbeleid 

KWB Kappaert 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/ 
Adviesraad voor cultuurbeleid 

KWB Knokke Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

KWB Sint-Denijs 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/ 
Adviesraad voor cultuurbeleid 

Landbouwers Zwevegem Minaraad 

Landelijke Gilde Heestert Adviesraad voor cultuurbeleid 

Landelijke Gilde Moen Adviesraad voor cultuurbeleid 

Landelijke Gilde Sint-Denijs Adviesraad voor cultuurbeleid 

Landelijke Gilde Zwevegem 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/ 
Adviesraad voor cultuurbeleid 

Liberale Bond Gepens. Zwevegem Ouderenadviesraad 
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Liberale Vrouwen 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/ 
Adviesraad voor cultuurbeleid 

Little Star Villa  Sportraad 

Logo Leieland Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

Maria Bernardakoor Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

Markant Heestert Adviesraad voor cultuurbeleid 

Markant Zwevegem 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/ 
Adviesraad voor cultuurbeleid 

MBC De Steenbakkers Moen vzw Sportraad 

Mercarto jeugdploeg Sportraad 

Mid+ Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

minivoetbal VMF Kern Zwevegem Sportraad 

Moense Gordel Sportraad 

MRCZ Sportraad 

MS-liga Kortrijk Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

MVC Cafetaria Zwembad Zwevegem Sportraad 

Natuurpunt Zwevegem Minaraad/Adviesraad voor cultuurbeleid 

Nemo Sportraad 

Neos Zwevegem Ouderenadviesraad 

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid / 
Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

No Limit Team Zwevegem vzw Sportraad 

OKRA Heestert Ouderenadviesraad 

OKRA Moen Ouderenadviesraad 

OKRA Otegem Ouderenadviesraad 

OKRA Sint-Denijs Ouderenadviesraad/Sportraad 

OKRA Zwevegem Ouderenadviesraad/Sportraad 

Onafhankelijk thuiszorg Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

Onderwaterhockey Mantis  Sportraad 

Oudercomité gemeenschapsonderwijs Lokaal Overleg Kinderopvang 

Oudercomité gemeentescholen Lokaal Overleg Kinderopvang 

Oud-Scouts VOSOG Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

Oxfam NoordZuid Adviesraad 

Pasar "De Zwaluwen" Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

Perskring Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

Petanqueclub Okapi vzw Sportraad 

Plattevissers Zwevegem Sportraad 

Psychiatrische thuiszorg Vesta Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

Reddie Teddy Lokaal Overleg Kinderopvang 

Rode Kruis Vlaanderen Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

Rodenbachfonds Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

Rozemarijntjes vzw Moen Adviesraad voor cultuurbeleid 

Samen sterk tegen kanker Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

Schaakclub De Brug Sportraad 

Schilder- en Boetseerclub Sueva Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

Scholen Sportraad 

Scouts en Gidsen Moen Jeugdraad 

Scouts en Gidsen Zwevegem Jeugdraad 

Scrappy 2 Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

SEL Zuid-West-Vlaanderen Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

Showband Calypso Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

Similes Zuid-West-Vlaanderen Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

Sint-Eligiuskoor Moen Adviesraad voor cultuurbeleid 
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Sint-Niklaasinstituut NoordZuid Adviesraad 

Sociale dienst WZC Marialove Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

Sociale dienst WZC St-Amand Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

Solidariteit voor het Gezin (verpleging) Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

S-Plus Moen Ouderenadviesraad 

S-Plus Zwevegem Ouderenadviesraad 

Steungroep Cecile Manhaeve NoordZuid Adviesraad 

Steungroep Lucal Poleyn NoordZuid adviesraad 

Synchroclub De Flamingo's Sportraad 

't Damberd Renofacad Sportraad 

't Knuffelbeertje Lokaal Overleg Kinderopvang 

't Pamperke Lokaal Overleg Kinderopvang 

Team Verada Follens Sportraad 

Tele-Onthaal Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

Thuisbegeleiding OCMW Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

Tienderdansen Zwevegem Sportraad 

TTC Sint-Paulus Sportraad 

TTC Sobeka Sportraad 

TTC St.-Denijs Sportraad 

Tuin Hier Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

turnen Gezinsbond Sportraad 

Ubuntu 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/ 
Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

Ubuntu 't Kruispunt 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/  
Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

UZKZ Sportraad 

VEBES Kortrijk Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

Velt Zwevegem Minaraad/Adviesraad voor cultuurbeleid 

Velt Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

Verdedigingshond Zwevegem Sportraad 

Verenigde Trogbolders St.-Denijs Sportraad 

Villa Kakelbont Lokaal Overleg Kinderopvang 

VK BNP Paribas Sportraad 

VK Delies-Ponderosa Sportraad 

Vlaam Neutraal Ziekenfonds Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

Voetbal FC Moen Sportraad 

Voetbal Kon. VK Bekaert Sportraad 

Voetbal Kv Blauwvoet Otegem Sportraad 

Voetbal Kvc Zwevegem Sport Sportraad 

Vogelvrienden Sportraad 

Volkskunstgroep Canteclaer Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

Vriendenkring Nierpatiënten Kortrijk Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

Vrije scholen Zwevegem Lokaal Overleg Kinderopvang 

Vrouwenzangkoor Cantabile Otegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

vzw Basket TIGER ZwevegemDeerlijk Sportraad 

Vzw Ethiopië : Ik wil leven NoordZuid Adviesraad 

Vzw Ethiopië : Overleven…een droom NoordZuid Adviesraad 

vzw jeugdbasket Scaldis Sportraad 

Vzw Jongerenzorg 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/ 
Lokaal Overleg Kinderopvang 

Vzw Oppas  Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

vzw Sint Barnabas Schuttersvereniging Zwevegem Sportraad 

vzw Soetkin Lokaal Overleg Kinderopvang 
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Vzw Zorgvrij Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

Wandelclub Zwevegem kappaert Sportraad 

WC De Sportvrienden Heestert Sportraad 

Wielerclub Boldershof Sportraad 

Wijkvereniging Te Winckele Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

Willemsfonds Zwevegem Adviesraad voor cultuurbeleid 

Wit-Gele-Kruis Lokaal Steunpunt Thuiszorg 

WTC Blijf Aktief St.-Denijs Sportraad 

WTC De Dauwtrappers Sportraad 

WTC De Gilderiders Zwevegem Sportraad 

WTC de Waterhoekvrienden Heestert Sportraad 

WTC KWB Kappaert Sportraad 

WTC Moen Sportraad 

WTC Ponderosa Otegem Sportraad 

WTC St. Paulustrappers Sportraad 

Zang en kleur Zwevegem Sportraad 

Ziekenpastoraal Zwevegem Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

Ziekenzorg Heestert Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

Ziekenzorg Moen Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

Ziekenzorg Otegem 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/ 
Adviesraad voor cultuurbeleid 

Ziekenzorg Sint-Denijs Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

Ziekenzorg Zwevegem 
Adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid/ 
Adviesraad voor cultuurbeleid 

Zimbru NoordZuid Adviesraad 

Zwevegems Teater Adviesraad voor cultuurbeleid 

Zwevegemse duikvereniging Sportraad 

Gemeente en OCMW zijn vertegenwoordigd via hun diensten  

 


